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Consultoria para Conformidade LGPD 

Bright Security Services® 

O Bright é o companheiro ideal para a sua jornada pela Segurança da Informação. 
Vigilância e proteção 24x7 para permitir que você tenha mais tempo e 
tranquilidade para cuidar da transformação digital da sua organização. 

Objetivo do Serviço 

Preparar e capacitar a organização para estar em conformidade legal, de 
processos e de tecnologia com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

Características do Serviço 

• Abordagem unificada para os aspectos jurídicos, organizacionais e de 
Tecnologia da Informação 

• Análise de conformidade e “gap” para LGPD 
• Inventário de informações e mapa de dados 
• Diagnóstico de segurança da informação e avaliação de riscos 
• Planejamento de implementação 
• Análise e revisão de contratos e convênios 
• Eventos de capacitação e conscientização 

• Envolvimento de todos os setores da organização 

• Revisão de processos e procedimentos organizacionais 

• Diagnóstico e proposta de adequação de contratos e convênios 

• Levantamento detalhado de informações técnicas 

• Avaliação de riscos e vulnerabilidades do ambiente tecnológico  

• Identificação e catálogo de informações pessoais sensíveis à LGPD 

• Definição de Arquitetura de Segurança da Informação 

• Definição de requisitos para serviços e soluções de tecnologia 

• Equipe profissional multidisciplinar (Direito, Gestão e Tecnologia) com mais 
de 10 anos de experiência profissional 

• Definição de procedimentos para atendimento às especificidades da LGPD 

• Implementação de soluções e serviços de segurança da informação 

• Capacitação e conscientização em segurança da informação 

• Avaliação e auditoria de conformidade da implementação 

 

 

Amplie a capacidade da sua equipe de segurança, proteja seus dados e responda com 
efetividade através das soluções e serviços com a assinatura Bright Security Services®. 


